
 
 

Oktober 2016                         JAARGANG 22 NR.10 
 

 
Van de redactie 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwe Deltaloep met nieuws over de lezing over de natuurkundige Tesla               
op 12 oktober, het begin van het D-examen, het landelijk meetnet van Hobbyscoop, de              
introductie van volledige sub-audio op PI3VLI december dit jaar en heel veel meer.  
 
Veel leesplezier! 
 
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw             
kopij vóór 20 oktober 2016 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
  
Met vriendelijke 73, 
Ronald PA10725 
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Veron Walcheren: TESLA Lezing 12 oktober 2016 

  

Woensdag 12 oktober 2016 om 20.00 uur vindt onze maandelijkse bijeenkomst plaats in             
het Palet (Brede School) in Middelburg Zuid (tegenover het winkelcentrum). 

Deze avond zal Peter Schraa, PD1PS, een lezing over de natuurkundige Tesla geven. Nikola              
Tesla is bij het grote publiek vooral bekend als de uitvinder van de wisselstroomgenerator, de               
wisselstroomelektromotor en van andere belangrijke componenten van het huidige         
elektriciteitsnet. Dit gegeven belooft ons een interessante lezing welke u uiteraard niet kunt             
missen!  

Onze QSL-manager Adri Brasser PA3BWS is aanwezig voor de uitgifte en voor het in ontvangst               
nemen van uw QSL kaarten. 

Verder is er iedere zondagavond een technoronde op 145,225 MHz om 21.00 uur. 

Voor de laatste nieuwtjes is het altijd handig ook met enige regelmaat onze website              
http://www.pi4wal.nl te raadplegen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ben Bousché PD1MRZ 
Secretaris A44 – VERON Walcheren 
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Terug in de tijd: Het eerste D-examen  

Het is inmiddels bijna 40 jaar geleden dat de D-machtiging ingevoerd is. Tijd om terug te                

blikken naar het ontstaan van de machtiging met als special een download van het              

allereerste D-examen. Dat examen werd destijds op woensdag 26 november 1975 in de             

Jaarbeurs te Utrecht afgenomen is door de Radio Controle Dienst als onderdeel van het              

Staatsbedrijf der PTT. 

Naar maatstaven van de huidige Novice examens waren de eerste D-examens een            

weggevertje. Dat was ook het doel van de D-machtiging. Een opstaplicentie naar de destijds A,               

B of C-machtiging. 

Ontstaan van de D-machtiging 

De D-machtiging is ingevoerd als instaplicentie om een alternatief voor clandestien gebruik van             

de CB-band (27 Mc) in te stellen. Destijds, in 1975, was de MARC-regeling nog niet van kracht                 

en het gebruik van CB niet toegestaan. Het zou nog 5 jaar duren voor de MARC-regeling van                 

kracht gaat worden. Zendamateurs zaten echter niet te wachten op ‘CB piraten’. Uiteindelijk is              

de D-machtiging ingevoerd als tijdelijke instaplicentie door een compromis tussen de           

verenigingen en de de Staatssecretaris. Het bezit van zendapparatuur werd verboden en de             

D-machtiging als alternatief geïntroduceerd. Doel was dat iedereen die geïnteresseerd was na            

het afleggen van een eenvoudig examen toegang kreeg tot een zeer beperkt aantal kanalen in               

de 2-meter band. 
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De permanente tijdelijke machtiging 

Eigenlijk hadden de eerste D-machtigingen maar een geldigheidsduur van 2 jaren. Binnen die             

termijn moesten D-amateurs slagen voor het C-examen. De twee jaar kon gebruikt worden voor              

het opdoen van verdere kennis door studie. In werkelijkheid is er nooit een vergunning              

ingetrokken, ook al was deze verlopen. Een mededeling van het hoofd van de             

Radiocontroledienst, Dhr. Koutstaal, geeft in het voorjaar van 1978 een jaar extra respijt aan de               

inmiddels 550 machtigingen die zullen verlopen. Wel is een bedrag van 27 gulden verschuldigd              

voor deze verlening. In de Staatscourant nr. 226 van maandag 20 november 1978 verschijnt              

een publicatie van de toenmalige Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevrouw N.            

Smits-Kroes, waarin ze bekend maakt de D-machtigingen voortaan jaarlijks te verlengen. 

Het D-examen en de 6 D-kanalen 

Examen doen koste destijds 35 gulden (een jaar later 40 gulden) en gaf recht op het gebruik                 

van de frequenties 145,2500, 145,2750, 145,3250, 145,3500, 145,3750 en 145,4000 MHz, de            

zogenoemde 6 D-kanalen, uitsluitend in FM. De D-machtiging was een aanvulling op de destijds              

bestaande A, B en C machtigingen waarbij de C-machtiging gelijk staat aan de huidige              

Full-licentie. Gebruik van HF was echter niet toegestaan zonder eerst een morse examen te              

doen. Pas in 2002 is deze eis afgeschaft, nadat primaire gebruikers gestopt zijn met het               

gebruiken van morse. 

De A, B en C-examens 

Voor het A-examen moest men kunnen seinen en opnemen met 12 woorden per minuut, voor               

het B-examen was dat 8 woorden per minuut. Het allereerste examen werd afgenomen op              

woensdag 19 augustus 1929 in Den Haag. Het C-examen gaf pas na 1955 toegang tot de                

huidige 2-meter band. De 70-cm band bestond destijds uit het spectrum tussen 420 en 460               

MHz. Veel zendamateurs waren er destijds niet: Pas in 1957 werd de 1000e machtiging              

afgegeven. Het eerste C-examen werd in december 1951 afgenomen. 

 

 

 

 
Deltaloep                 Pagina 4 van 12 



 

Kosten 

Een D-machtiging koste 25 gulden per jaar. De C-machtig 36 gulden. De B-machtiging 40              

gulden en de A-machtiging 50 gulden. Apparatuur voor D-amateurs moest gekeurd worden door             

het Staatsbedrijf der PTT. Een kostbare aangelegenheid van 620 gulden. Herkeuren was 75             

gulden, een beoordeling koste 75 gulden. De laatste drie bedragen ook nog exclusief BTW,              

maar werden uitsluitend in rekening gebracht aan importeurs en handelaren als Schaart uit             

Katwijk aan zee en Keizers Handelsonderneming uit Amsterdam begonnen zich massaal te            

richten op de nieuwe doelgroep. 

Apparatuur 

In beginsel waren slechts 5 apparaten type-goedgekeurd door het Staatsbedrijf der PTT: De             

IC-21AD en IC-22AD van Icom, de TR-2200G en TR-7200G van Kenwood en de Gemini-D van               

Zodiac Funksprechgeraete. De frequentiestabiliteit moest destijds +/- 3 kHz bedragen, de           

maximale zwaai 5 kHz bij een maximale bandbreedte van 16 kHz en een maximaal toegestane               

zendvermogen 20 Watt. Uiteraard mocht de apparatuur slechts kunnen zenden op de 6             

D-kanalen, maar dit was niet echt een probleem omdat de eerste generatie kristal gestuurd              

werkte. Optioneel was wel een extern VFO verkrijgbaar om over de gehele band af te kunnen                

stemmen. Geen van deze sets was in staat om meet dan 10 Watt HF-vermogen te produceren                

wat destijds voor de meeste sets de norm was. Van de Zwitserse Gemini D is de prijs van toen                   

nog achterhaald: 1078 gulden bij Servicecenter van de Water in Nijmegen. Een jaar later werd               

de prijs verlaagd naar 898 gulden en verscheen de Joosten JT-2 van het Japanse ‘YanYosu’,               

tegenwoordig bekend als Yaesu, voor slechts 780 gulden. 
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Deelnemers 

Tijdens de examens die in het najaar van 1975 afgenomen werden hebben zich in totaal 781                

(aspirant) zendamateurs zich aangemeld. Van hen waren er 33 verhinderd, 9 zijn niet             

verschenen en van 19 is geen reactie (betaling) ontvangen op de aanmelding. Uiteindelijk zijn              

er dus 720 examens afgenomen. Het gros daarvan, 585 kandidaten, deed mee aan het ‘beperkt               

examen’ voor de C-machtiging. Van hen zijn slechts 222 kandidaten geslaagd. 363 kandidaten             

hebben een onvoldoende gehaald voor het examen  techniek of voorschriften. 

Een jaar later, in het najaar van 1976 telde de examens 312 deelnemers die geslaagd zijn voor                 

de D-machtiging. Hieruit blijkt dat de D-machtiging aan een behoefte voldoet en een succes              

genoemd mag worden. Zendamateurs die geslaagd zijn voor het C-examen krijgen voortaan            

een PE1-call, de PA3-call deed zijn intrede voor A-amateurs. Eerder al, in het voorjaar van               

1976, sloegen 200 D-amateurs, onder hen 60 D-amateurs die een half jaar geleden hun eerste               

machtiging gehaald hadden. 

Ontwikkeling: van de 6 D-kanalen naar de huidige Novice 

In de loop van de jaren zijn de regels voor de D-amateurs behoorlijk gewijzigd. Waar de                

machtiging oorspronkelijk als instapmachtiging geldig was voor een periode van slechts 2 jaar,             

is er uiteindelijk nooit een machtiging ingetrokken. Een D-machtiging gaf recht op het gebruik              

van de 6 D-kanalen op de 2-meter band. In 1982 werd dit uitgebreidt: D-amateurs mochten               

voortaan het spectrum tussen 145.000 en 145.800 MHz gebruiken, dus ook de repeaters. In              

1996 werd de D-machtiging een N(ovice) licentie. Kandidaten die in het voorjaar examen deden              

kregen nog wel het oude D-examen voorgeschoteld. De RDR had geen tijd om de examens               

naar de nieuwe stijl aan te passen. Dat is pas gebeurd in het najaar van 1996. 

De echte uitbreiding voor Novice amateurs gebeurde pas na een publicatie in de Staatscourant              

op 5 december 2006. Toen kregen zij toegang tot de gehele 2-meter en 70-centimeter band               

maar ook werden delen van de 40-meter en 20-meter band vrijgegeven alsook de gehele              

10-meter band. 

 

Bron: Hamnieuws 

 
Deltaloep                 Pagina 6 van 12 



 

Hobbyscoop introduceert Meetnet  

De mensen van Hobbyscoop hebben eind augustus het Landelijk Meetnet          

geïntroduceerd. Enkele PI2NOS-ontvangers worden gebruikt om op een speciale pagina          

de signaalsterktes en modulatie weer te geven. Zendamateurs kunnen op de frequentie            

431.600 MHz (simplex, geen shift en CTCSS) hun audio testen.  

Want waar het voorheen lastig was om een goed HF-signaal neer te zetten, lijken de meeste                

zendamateurs tegenwoordig meer problemen te hebben met het neerzetten van een fatsoenlijk            

AF-signaal. De import van Baofeng portofoons uit China heeft hier natuurlijk een grote bijdrage              

in geleverd. 

Op de meetnet-pagina, genaamd naar de papegaai van Piet (PD2HPE), worden de signalen             

visueel weergegeven. Niet alleen de HF-signalen, maar ook de AF-signalen op een            

modulatiemeter die door René (PC7X) ontworpen is. Ook is er een ‘papegaai functie’ om de               

laatst ontvangen audio opnieuw af te spelen. Ideaal dus om de modulatie van je              

UHF-zendapparatuur te testen. Momenteel staan er ontvangers in Zierikzee, Breda,          

Amsterdam, IJsselstein en Apeldoorn. Later zullen de ontvangers in het Noorden ook uitgerust             

worden met een RTL-SDR die voor deze toepassing gebruikt wordt. 

Meer info via http://www.hobbyscoop.nl/meetnetwerk/  

Barbecue onder prima zonnetje 
Woensdag 7 september was het weer tijd om na de vakantieperiode de barbecues aan te               

steken. Hoewel de aanmeldingen dit jaar laat op gang kwamen waren er toch weer              
voldoende deelnemers om het door te laten gaan. 

Karin PD0KM viel deze keer de eer te beurt om de barbecue te organiseren, terwijl Jeroen                

PE1MWB de vloeibare zaken weer regelde. Een en ander leidde tot een gezellige en smakelijke               

avond met als bonus prachtig weer. 

Kijk voor foto’s via http://pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/110  
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Foto's Lighthouseweekend en Antennemeetdag in Fotoboek 

De afgelopen weken zijn er een aantal activiteiten geweest, n.l. het Lighthouseweekend            
en de Antennemeetdag. Van deze activiteiten zijn weer een aantal foto's in het Fotoboek              
op deze site geplaatst. 

Het Lighthouseweekend vond plaats op 20 en 21 augustus. Het is wederom gelukt om beide               

vuurtorens van Westkapelle te activeren, alleen de gebruikelijke speciale call PH6WAL voor de             

lage toren was deze keer niet beschikbaar. 

Een week later al, op zondag 28 augustus, was er de Antennemeetdag. Er werden onder een                

lekker zonnetje en met wat wind een aantal antennes getest. Uiteraard was een EndFed daar               

één van. Deze AUT (Antenna Under Test) vertoonde een SWR-probleem wat na enige deductie              

kon worden opgespoord: een onderbreking in de kabelschoen van de antennedraad. Zo'n fout             

kwamen we niet eerder tegen! Naast het meten van enige andere antennes genoten we ook               

nog van een doedelzak concert en de combi "bier en nootjes" kon natuurlijk ook niet ontbreken.                

Wederom een zeer geslaagde dag dus. 

 

Foto’s Lighthouseweekend 2016 via http://pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/108  

Foto’s Antennemeetdag 2016 via http://pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/109  
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PI3VLI binnenkort volledig op CTCSS 88,5 Hz 

Tijdens de werkzaamheden aan PI3VLI (december 2016), zal de volledige CTCSS           

geactiveerd worden op zowel de in als de uitgang van PI3VLI met een subaudio toon van                
88,5 Hz. Hierdoor hoopt de SRGW de storing op de 2m repeater buiten de deur te houden. 

Op de meeste sets is dit eenvoudig te programmeren door “CT” (Kenwood), “TSQL” (Icom) of               

“TSQ” (Yaesu) te activeren in het geheugenkanaal met een “Tone” van 88,5 Hz. 

De bezitters van een “oude” 2m set zonder CTCSS wordt geadviseerd om deze te modificeren               

met een CTCSS print-module welke nog te verkrijgen is op het internet of de elektronicamarkten               

tegen een gering bedrag. Eventueel kan de SRGW hier in bemiddelen. 

PI3VLI zit op 145.6625 MHz vanuit de Watertoren in Oost-Souburg. 

73’s namens de SRGW 

Bram de Visser 

Secretaris  
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Voor de liefhebbers heb ik onderstaande ham-spullen in de verkoop. 

Een Ray-152 (JRC)  HF (RX/TX) set 150 watt. vaste prijs 500.- euro  

(zie spec's op www.pg9hf.nl) 

Een JRC NRD-525 HF ( RX ). voor +/- 400.- euro 

Voor informatie pg9hf at zeelandnet . nl 

73’s van Cor PG9HF 
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Het verzenden van een analoog TV signaal 

Ooit afgevraagd hoe ze een televisie signaal naar je uitzenden? David Kilpatrick van TX              

Australia neemt je mee op een rondleiding in het buiten gebruik genomen 10kW analoge              
TV zender systeem bij Artarmon in Sydney. 

Bekijk de: coaxiale kabels, golfgeleiders, filters, splitters, combiners, omzetters, zender buis,           

voedingen en de andere apperatuur noodzakelijk om een 10 kilowatt analoog- of digitaal TV              

signaal uit te zenden voor een grote stad zoals Sydney in Australië. 

Klik op https://www.youtube.com/watch?v=mR_wJkxKSXU  

 

PI3UTR weer actief vanaf 350 meter hoogte  

Zondag 4 september heeft de Hobbyscoop-crew PI3UTR weer geactiveerd vanaf een           

hoogte van 350 meter in de Gerbrandytoren. Daarmee is ’s lands hoogste VHF-repeater             

weer in de lucht na bijna 9 maanden QRT geweest te zijn. In de nieuwe situatie staat de                  

zender niet meer in de mastcabine op 220 meter hoogte maar is deze verhuisd op de 20e                 

verdieping in de Gerbrandytoren. 

Vanaf hier loopt een feeder naar de mastcabine op 220 meter hoogte met relatief dunne kabel                

(RG-214). Vanaf de cabine gaat het coax traject door naar een hoogte van 350 meter – boven                 

de FM-omroep en nét onder de DVB-T antennes – waar deze naar buiten komt. Hier staat                

vervolgens een mastversterker die het signaal, wat er nog over is na het lange traject, opnieuw                

oppept door gebruik te maken van een zogenoemde ‘pallet’. De spanning die hier voor nodig is                

wordt beneden aangeboden. Van de 56 Volt die in de coax gaat, blijft er uiteindelijk 40 Volt                 

over, om een idee te geven over de demping van het traject van circa 300 meter coax. 

 

 

 

 

 
Deltaloep                 Pagina 11 van 12 

https://www.youtube.com/watch?v=mR_wJkxKSXU
https://www.youtube.com/watch?v=ZmyYYKFePz4


 

AGENDA  
 
05 oktober Bijeenkomst VRZA Zuid West Nederland 
12 oktober Bijeenkomst VERON Walcheren 
14-16 oktober Jamboree On The Air 
19 oktober Techno-avond bij VRZA Zuid West Nederland 
29-30 oktober CQWW SSB HF Contest 
05 november Dag voor de Amateur te Apeldoorn 
26-27 november CQWW CW HF Contest 
11-12 februari PACC HF Contest 
11 maart 42e Landelijke Radio Vlooienmarkt te Rosmalen 
08 april Algemene Leden Vergadering VRZA 
22 april 78e Verenigingsraad VERON (voorlopige datum) 
 
Elke zondag 14.00 uur locale tijd openstelling PI4VLI bunker, Zuidweg 2 te Biggekerke.  
 
Elke zondag 09.30 uur locale tijd 144.285 MHz SSB ronde 
  
Elke zondag 20.30 uur locale tijd 144.060 MHz CW ronde (vertikaal vanuit Walcheren) 
  
Elke zondag 21.00 uur locale tijd 145.225 MHz Technoronde vanuit Middelburg 
  
Elke 2e dinsdagavond Locator contest van 20.00 uur tot 23.00 uur locale tijd waaronder 
PI4ZWN vanuit de clublocatie van de VRZA ZWN te Vlissingen. 
 
Elke 3e woensdag vd maand Techno avond in de clubshack van ZWN vanaf 19.30u tot 22.00u 

Colofon 

Eerdere edities kijken? Ruim 8 jaargangen via  http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32  

Secretarissen: PI4VLI Jesse Kluijfhout PE1RUI www.pi4vli.nl  
PI4WAL Ben Bousché PD1MRZ www.pi4wal.nl  
PI4ZWN Robert Poortvliet PA3GEO www.pi4zwn.nl  

Opmaak: Michel Bleijenberg PD4AVO  
Eindredactie: Ronald Verburg PA10725  

 
Stuur uw kopie naar  deltaloep@gmail.com            Deadline november nummer: 20 oktober 2016 
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